
INDHOLD
Lidt lys  
i mørket   3 Vækst i  

GrowAAL  8 De støtter  
karrieren   12 108 års historie  18

Fremgang i 
CVR-numre   6 Drømme i  

cafeen   11 Minderne lever  
på Østeraa   16 Nordens bære- 

dygtige Mødested   20

I 108 år holdt Aalborg Haandværkerforening til 
på Østeraa. Den ny ejer holder liv i minderne

&Håndværk
Uddannelse
ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING
NR. 4 / DECEMBER 2020



BLAD NR. 4 - 2020

2
Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
artikler eller emneforslag til det  førstkommende blad skal 
være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.
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Lidt lys  
i mørket

Det er ikke blot mennesker og erhvervs-

liv i de syv kommuner, som er hårdt 

ramt af de seneste forbud, påbud og an-

befalinger. Også Aalborg bliver hårdt 

ramt. Virksomheder med ordrer i bogen 

mangler den arbejdskraft, som til dag-

lig har adresse i en af de syv kommuner. 

Hvorvidt de vil følge anbefalingen om at 

blive hjemme, er tilsyneladende kun et 

spørgsmål om, hvor nødvendige de hver 

for sig bedømmer deres samfundsopga-

ver. Er reparationen af et ødelagt tag lige 

så nødvendig som at en sygeplejerske fra 

Aabybro møder på sit arbejde i Aalborg? 

Det individuelle svar overlades til det 

vidtfavnende begreb ”samfundssind og 

sund fornuft”.

I den aktuelle situation leder vi alle sam-

men efter halmstrå, der kan tænde blot 

et lille lys i mørket. Og de findes da hel-

digvis.

Set fra SMVaalborgs side er det et posi-

tivt signal, at Aalborg Kommune i årets 

tredje kvartal har konstateret registre-

ringen af 469 ny CVR-numre. Ganske vist 

er det blot en fremgang på 3 % i forhold 

til samme kvartal i 2019, men det er før-

ste kvartal i år, hvor der overhovedet 

er fremgang. I Aarhus er konstateret en 

fremgang i CVR-numre på hele 22 % og i 

København på 13. Iværksætterlysten er 

altså stadig i live.

Andre positive signaler til fremtidsbrug 

kommer fra de to iværksætterhuse, NO-

VI har etableret i City og East. Lige nu er 

90 iværksættervirksomheder flyttet ind.

Et tredje lys i mørket er travlheden i 

håndværkervirksomhederne. De frigiv-

ne feriepengeportioner bliver i vid ud-

strækning anvendt på bygningsforbed-

ringer. Så må vi håbe, at nedlukningen af 

kommunegrænser ikke får opgaverne til 

at forsvinde, men blot til at blive udsat.

For SMVaalborg er iværksætterlysten et 

godt signal. Det er jo os, der som Nordjyl-

lands største erhvervspolitiske forening 

ønsker at repræsentere alle små og mel-

lemstore virksomheder inden for alle 

brancher. Vi står parat med åbne arme 

og sammen med SMVdanmark med et 

bredt udbud af rådgivning.

Vi har tilbud til de virksomheder, som 

på grund af betalingsstandsning, kon-

kurs eller nedgang i aktiviteterne trues 

af manglende evne til overlevelse. Vi 

trækker på vores brede netværk, som be-

står af en ledergruppe, hvor hvert enkelt 

medlem selv driver eller har drevet virk-

somhed, og vi har kontakter til advoka-

ter, pengeinstitutter og revisorer, der kan 

rådgive i en svær situation.

SMVaalborg samarbejder også med ”Ear-

ly Warning”, en organisation finansie-

ret af det offentlige, der bl.a. giver råd 

om, hvordan en virksomhed kan lukke på 

den bedst mulige måde. En konkurs er for 

mange et personligt nederlag. I andre lan-

des kulturer kan det være en pluskompe-

tence på en ny vej fremad.

SMVdanmark, som SMVaalborg er en del 

af, kan også tilbyde Covid19 lån med ind-

bygget statsgaranti. Det er en mulighed, 

som er forhandlet på plads af SMVdan-

mark og regeringen. Formålet er at kom-

me igennem Coronakrisen på en måde, 

så virksomheden og dens arbejdspladser 

overlever.

I skrivende stund har ingen det fulde over-

blik over mængden og størrelsen på de 

nødvendige hjælpepakker. Det eneste, vi 

ved med sikkerhed er, at det bliver en vold-

som omkostning for hele samfundet. Her 

er der virkelig behov for at tænke i solidari-

tet og det meget omtalte samfundssind.

November har været en hård måned at 

komme igennem. Ingen har beskrevet 

dens mørke bedre end forfatteren Henrik 

Nordbrandts i digtet fra 1986 ”Året har 16 

måneder”: ”..september, oktober, novem-

ber, november, november, november, de-

cember”.

Lad os holde fat i håbet om bedre tider. 

Mandag den 21. december er årets korteste 

dag. Derfra går det – langsomt -mod lysere 

tider.

Somme tider opstår situationer, der er så truende, at det 
er svært at se dem værre. Men det bliver de så alligevel. 
De seneste corona-restriktioner er et grimt eksempel. Det er hjerteskærende 
at følge de minkavlere, der mister deres livsværk, og som dybest set er 
årsagen til, at regeringen med den nordjyske statsminister, Mette Frederiksen 
i spidsen lagde syv nordjyske kommuner i dvaletilstand.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg
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Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

VVS-installatør 
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug 
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug 
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Nibe Erhvervsråd 
Kristen Langkjær

Maskinmesterforeningen 
Jan Blæsbjerg

Sangforeningen 
Henrik Gertsen 

Journalist 
Poul Krabbe

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB
ligger mig meget på hjerte, siger Poul 

Knudsgaard.

Bred uddannelse
Poul Knudsgaard, der bor i Vejgaard, 

er født i Aabenraa og blev i 1983 ud-

dannet skibsmaskinist fra Fredericia 

Maskinmesterskole. Fem 

år senere blev han ma-

skiningeniør fra Hor-

sens Teknikum, og på 

Aalborg Universitet har 

han suppleret de tekni-

ske uddannelser med 

blandt andet en Master 

i Management of Tech-

nology, ledelses- og be-

styrelsespostforløb.

I 2018 efterfulgte Poul 

Knudsgaard amts-

borgmester Ulla Ast-

mann som formand 

for bestyrelsen for 

University College 

Nordjylland, og han 

er også medlem af 

bestyrelsen for Fre-

derikshavn Han-

delsskole. I det hele 

taget ligger uddan-

nelse ham meget 

på sinde:

-Jeg er meget op-

taget af, at vi ar 

en stærk regional 

kæde af uddan-

”Erhvervslivet er vores motor, og jeg glæder mig derfor til at være 
katalysator for, at Aalborg Kommune kan realisere endnu mere af sit 
potentiale og plante solide fodaftryk på verdenskortet”.

Ordene kommer fra Aalborg Kommunes 

ny erhvervsdirektør, Poul Knudsgaard. 

Han tiltræder stillingen 4. januar efter at 

være blevet udpeget af et enigt ansættel-

sesudvalg og efterfølger på posten Tonny 

Thorup, som 1. august blev direktør for 

den ny turistsammenslutning Destination 

Nord.

Poul Knudsgaard har en stærk erhvervs-

baggrund og har de seneste  godt ti år væ-

ret direktør og Vice President i MAN Ener-

gy Solutions i Frederikshavn. I den periode 

har han været med til at transformere den 

tidligere Alpha Diesel fra fabrik til en mo-

derne videns- og serviceorganisation med 

et serviceakademi i verdensklasse og med 

et af Europas mest moderne motortestcen-

tre. Blandt medarbejderne er han kendt 

for at skabe en kultur, hvor viljen til sam-

arbejde og gensidig respekt for hinandens 

faglighed og roller er bærende.

-Efter mange år som direktør har jeg lyst 

til at give noget tilbage til samfundet, at 

gøre en større forskel gennem andre for 

på den måde at bruge mine erfaringer til 

at skabe en anden type resultater. Jeg har 

en god forståelse for, hvordan man agerer 

som virksomhed og derfor også, hvordan 

det offentlige kan hjælpe erhvervslivet 

bedst muligt. Som leder ved jeg, at det er 

relationer og det at lytte, som gør den stør-

ste forskel. Derfor glæder jeg mig høj grad 

til at cementere et erhvervsliv i verdens-

klasse i tæt samarbejde med  partnere 

og aktører. Det er heller ikke en hemme-

lighed, at det bæredygtige og det grønne 

Ny erhvervsdirektør
med stærk profil

 Af Poul Krabbe
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden�Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter�  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk
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5

nelser, som understøtter samfundets 

behov i bred forstand. Hele kæden fra 

faglært, tekniker og professionsbache-

lor til universitetsuddannelser.

Fremtidens arbejdskraft
Hos MAN Energy Solutions har Poul 

Knudsgaards interesse for tiltræk-

ning af fremtidens arbejdskraft sat 

sit præg. I 2019 fortalte han: ”Vi har 

besluttet at sætte svende i banken” 

ved at uddanne flere lærlinge, end vi 

pt kan tage ind som svende”. Og den 

absolut langsigtede interesseformid-

ling er kommet til udtryk ved, at  MAN 

Energy Solutions i samarbejde med 

Frederikshavn Kommune og det ma-

ritime uddannelsescenter MARCOD 

har adopteret en 1. klasse fra Fryden-

strand Skolen. Adoptionen, der skal 

bringe eleverne ind i virksomhedens 

”maskinrum”, er langsigtet – frem til 

og med 9. klasse.

Ud over interessen for strategier og 

virksomhedsledelse er Poul Knudsga-

ard bidt af motorcykler. Som 18-årig 

erhvervede han sin første – en DKW – 

og senenere er det blevet til en Harley 

Davidson, som bl.a. er blevet brugt 

til transport mellem hjemmet I Vej-

gaard og kontoret i Frederikshavn.

I det ny år får Poul Knudsgaard sin 

daglige gang i Aalborg Kommunes 

erhvervsafdeling, Business Aalborg 

med base i Borgmesterens Forvalt-

ning og som leder af de 50 medarbej-

dere.

Velkommen til Aalborg
-I SMVaalborg ønsker vi Poul Knudsga-

ard velkommen til jobbet og Aalborg 

Kommune tillykke med, at det har væ-

ret muligt at tiltrække en så kvalifice-

ret, ny erhvervsdirektør. Det er frem-

ragende at få en erhvervsdirektør med 

en så mangesidet og succesfuld erfa-

ring fra det private arbejdsmarked. 

Som erhvervspolitiskforening med ud-

dannelse som en hjertesag glæder det 

os naturligvis ekstra, at Poul Knudsga-

ard har engageret sig så meget i netop 

uddannelser, siger formanden for SM-

Vaalborg, Svend Aage Suhr.

Ny erhvervsdirektør
med stærk profil

Aalborg Kommunes ny erhvervsdirektør, Poul Knudsgaard, 
møder med stærke kompetencer fra erhvervslivet
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       2021 
  20. januar kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

     17. februar kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    10. marts kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

   24. marts kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   28. april kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   28. april kl. 18.00 
 Generalforsamling

   26. maj kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   30. juni kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

 

Øvrige arrangementer annonceres via 
mail og på hjemmesiden�

 

AKTIVITETER 

 Af Poul Krabbe

Fremgang i antallet 
af ny CVR-numre
Det tredje kvartal var det første i år, som i COVID-19 skyggen 
viste en positiv udvikling i antallet af ny CVR-numre i Aalborg 
Kommune – og dermed i iværksætterlysten.: 469 nyregistrerede 
CVR-numre i juli, august og september. Det er en fremgang på  
3 % i sammenligning med tilsvarende kvartal i 2019, viser tallene 
fra Business Aalborg.

Af de nyregistrerede 469 ligger de 94 in-

den for ”videnservice”. 83 er placeret un-

der ”handel”, 45 inden for ”information 

og kommunikation” og på fjerdepladsen 

med 42 registreringer ligger ”bygge og 

anlæg”. Corona til trods er der på sjette-

pladsen 32 inden for ”hoteller og restau-

ranter”. Kun 4 % af de 469 er inden for 

”industri” – samme andel som ”kultur og 

fritid”.

-Tallene stemmer fint overens med inte-

ressen for vore fysiske og digitale tilbud. 

Der har været en øget iværksætterlyst 

på det seneste, og vore konsulenter har 

oplevet en fornyet energi i vort lokale 

iværksættermiljø. Det er essentielt for 

erhvervslivet generelt i Aalborg, at der 

produceresw ny ideer og initiativer, siger 

erhvervsservicechef Lone Borg.

Optimismen bliver ikke mindre af at ret-

te blikket mod resten af landet. I 3. kvar-

tal har der været en national fremgang 

på 8 % i antallet af ny CVR-numre. Aar-

hus er topscorer med en fremgang på 22 

% fulgt af København med 13 %. Odense 

melder om 3 % ligesom Aalborg, mens 

Esbjerg og Randers har haft tilbagegang 

på henholdsvis 3 og 5 %.

God indikator
-Vi ser ofte – på godt og ondt, at udvik-

lingen i de to største byer er en god indi-

kator for, hvor vi i Aalborg er på vej hen. 

Derfor er tallene fra Aarhus og Køben-

havn et godt tegn for de kommende må-

neder i Aalborg, siger Lone Borg.

Antallet af ny CVR-numre er ikke ensbe-

tydende med antallet af aktuelt nystar-

tede virksomheder.  Hvor mange af de 

ny CVR-numre, der udmøntes i iværk-

sættervirksomheder – og hvornår – af-

sløres ”drypvist”. I år er der frem til og 

med september registreret 1.383 ny virk-

somheder. Det modsvares af, at Aalborg 

i samme periode har oplevet en overord-

net tilbagegang i CVR-numre på 14 %.

Erhvervsservicechef Lone Borg:  
-Der har været en øget 
iværksætterlyst på det seneste
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet 
Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked på din juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af Aalborg 
Haandværkerforening.”Europa Plads 4 · 9000 Aalborg

SPA  R

Spar

SPA  R
Spar
Kulturoplevelser for alle

Læs mere på: akkc.dk/spar2

-  F O R D I  V I  G L Æ D E R  O S  T I L  AT  G Å  “ L I V E ”

SPAR 50 KR. pr. billet du køber*

26. NOVEMBER
ROBIN HOOD
23. FEBRUAR

EMMA UDE AF TAKT
2. NOVEMBER

EKS - MÆND
24. MARTS

MADAME
BUTTERFLY
25. APRIL

HAMLET, PRINS 
AF DANMARK
5. OKTOBER

ROMEO & JULIE
22. NOVEMBER

WHAT’S LOVE GOT 
TO DO WITH IT? 
Tina Turner Tribute
3. MARTS

SOMMER I TYROL
18. APRIL

SMOKIE
The Greatest Hits Tour
29. MAJ

* Rabatten udløses ved samtidig billetkøb til to forskellige Spar2 forestillinger.
Læs mere på akkc.dk/spar2

Billetkontoret og telefonerne er åben 
mandag til fredag kl. 10-14. Tlf. 9935 5566.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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 Af Poul Krabbe

fremtidige udvikling. Der er fælles ar-

rangementer mellem NOVI og GrowAAL 

for at binde elementerne sammen, og 

der er en god energi mellem de to huse. 

GrowAAL East er en typisk spinoff af uni-

versitetet, og der er virksomheder, der 

flytter fra City til East for at komme tæt-

tere på NOVI’s højteknologiske mulighe-

der. Andre flytter den modsatte vej for at 

komme tættere på midtbyen.

Succes inspirerer
Alt efter behov – og måske økonomi – 

kan iværksætterne vælge forskellige mel-

lem forskellige indflytningsløsninger. Fra 

adgang til drop-in-office over co-working 

arbejdsplads til eget kontor. Nogle be-

gynder karrieren med en af de billigste 

løsninger og ender med eget kontor.

-I City har vi en virksomhed, som har 

udvidet kontorpladsen fire gange. Det er 

udelukkende areal, som sætter grænser. 

Virksomhederne kan være i GrowAAl, så 

længe de ønsker det. Det sætter hverken 

vækst eller indtjening grænser for. Det er 

godt at have et hus med succes, og hvor 

vejen til de opnåede, positive resultater 

kan inspirere andre som en del af den 

”nabohjælp”, der trives så god blandt Gro-

wAAL’s foreløbig 90 lejere.

-Det er gået over for-

ventning. Da vi etab-

lerede GrowAAL City, 

tænkte vi ikke, at der så 

kort tid efter allerede var 

blevet behov for endnu 

et iværksætterhus efter 

samme koncept. Det er im-

ponerende, at så mange på 

trods af Corona-tiderne har 

lyst til at gå i gang med egen virksomhed. 

Optimismen eksisterer, og en stor del af vore 

mindre lejere udtrykker allerede ønske om at 

udvide, siger adm. direktør Henrik Lundum 

fra NOVI.

Og så kom East
Tidspunktet for at udvide med GrowAAL 

East opstod, da NOVI fik mulighed for af Byg-

ningsstyrelsen at købe en af bygningerne i 

campusområdet: Fr. Bajers Vej 300.

-Vi var umiddelbart lidt bekymrede for, om 

tidligere studerende med iværksætterdrøm-

me havde lyst til at flytte ind i en bygning, 

som i den grad lignede dem, de tidligere var 

blevet undervist i. Vi gjorde, hvad vi kunne 

i indretning for at skille os ud fra univer-

sitetspræget, og det må jo være lykkedes. I 

kraft af, at de 20 virksomheder flyttede ind 

næsten på samme tid, opstod et særligt sam-

menhold. De støtter hinanden og har skabt 

en særlig stemning og dynamik, fortæller 

Henrik Lundum.

De to iværksætterhuse er etableret af den 

erhvervsdrivende fond NOVI uden offentligt 

tilskud.

-Set fra NOVI’s vinkel fungerer de to iværk-

sætterhuse også som et testmiljø for NOVI’s 

Det er gået stærkt, siden 
iværksætterhuset GrowAAL 
med Novi som operatør åb-
nede i februar 2019. Med 
70 virksomheder som le-
jere er kapaciteten fyldt ud i 
C.A.Olesens Gade i Aalborgs 
vestby, og allerede i decem-
ber 2019 åbnede GrowAAL 
East på Frederiks Bajers Vej. 
Med 20 virksomheder er 60 
% af kapaciteten der udnyt-
tet i løbet af det første år, 
og der kommer stadig ny le-
jere til. De 90 iværksætter-
virksomheder i City og East 
beviser, at ideen er rigtig, at 
behovet eksisterer, og at de 
to ”huse” på kort tider blevet 
centrale elementer i Aalborg 
Erhvervsråds vision: Aalborg 
som en iværksætterby i ver-
densklassen.

90 iværksættere
på GrowAAL’s 
nu to adresser



ÅRLIG PULJE PÅ OVER 133 MIO.
SPIL MED I HELE SÆSONEN FOR KUN 285 KR. 

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS

MEGA MANGE GLADE VINDERE!

Nibe
Bredning

Støvring

Svenstrup

Brovst

Aabybro

Pandrup

Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
98 12 15 56

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36
9490 PANDRUP

98 24 62 11
BOG & IDE HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

98 28 11 30

BOG & IDE DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Se mere på: www.varelotteriet.dk

90 iværksættere
på GrowAAL’s 
nu to adresser
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og 
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5�000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C / 
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855 

– Med målrettede kurser og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

Vi har åbent hele året 
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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 Af Poul Krabbe

StartUp cafeen giver iværksætterdrømmene 
luft under vingerne

Iværksætterdrømmene
finder støtte i cafeen

Blandt de initiativer, Aalborg Kommune tilbyder for at opmuntre og støtte iværksætterdrømmene, 
er StartUp Café Aalborg. Efter tre forskellige adresser flyttede cafeen i begyndelsen af 2019 ind i 
lejede lokaler i iværksætterhuset GrowAAL i C.A.Olesens Gade.

Cafeen er etableret som et mødested for 

mennesker med iværksætterdrømme. 

Her kan forretningsideer blive sparret 

med erfarne iværksætterkonsulenter – 

både fra kommunen og fra en række pri-

vate rådgivningsvirksomheder. Samti-

dig kan vordende iværksættere deltage i 

events og netværke med andre passione-

rede iværksættere.

Lige nu er det personlige fremmøde i ca-

feen afløst af digital rådgivning, hvor po-

tentielle iværksættere kan sparre med 

iværksætterkonsulenterne tirsdag, ons-

dag og torsdag kl. 10-18.

Trods sommerferie i det meste af juli har 

der i 3. kvartal været cafémøder med 132 

ny iværksættere. 146 har deltaget i kvar-

talets syv ”webinarer”.

Fedt at være iværksætter i Aalborg

Om sin oplevelse af det kommunale 

iværksættertilbud siger Daniels Myrup 

fra Myrup & Nyhauge:

-Vi har i cafeen benyttet os af drop-in 

rådgivning. StartUp Café Aalborg har 

som en af lejerne i GrowAAL en liste 

over byens iværksættermiljøer, men vi 

valgte at bliver her, og samlet set har 

det givet os nogle ny ideer, netværk og 

helt konkret hjælp i vores opstartsfase.

Rikke Nyhauge supplerer: Vi begyndte 

at komme i start-up cafeen i begyn-

delsen af 2019. Siden flyttede vi til et 

mindre kontor i GrowAAL og i novem-

ber til et større for at få bedre plads til 

nyansættelser. Vi havde på forhånd set 

på andre adressemulgheder i Aalborg, 

men det samlede setup i GrowAAl til-

talte os. Det er megafedt. Vi er omgivet 

af andre iværksætteres energi og har fået 

mange faciliteter som f.eks. skyperum for 

rimelige penge. Her er vi alle sammen med 

til at løfte niveauet. Vi har mulighed for 

at samarbejde om opgaver og trække på 

andres erfaringer med selve det at være 

iværksætter.

Samtidig oplever vi, at der i huset i den 

grad er styr på tingene og at vi altid fra den 

daglige ledelse får respons, hvis vi henven-

der os med spørgsmål eller problemer. Jeg 

glæder mig hver dag til at komme på arbej-

de, og som virksomhed føler vi os heldige 

med bo i et hus med en positiv energi og et 

godt arbejdsmiljø. Det er i det hele taget at-

traktivt at være iværksætter i Aalborg med 

stor opbakning fra både kommunen og 

virksomhederne.
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 Af Poul Krabbe

Daniel Myrup og Rikke Nyhauge har udviklet 
en idé, der skaber vækst, og i GrowAAL er der 
plads til at udvikle både idé og firma
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Ny karriere-
platform 
rådgiver døgnet rundt

involvering af de mennesker, som i en 
konkret karrieresituation har behov 
for en step-by-step guide med strate-
giske råd til jobsøgning og med viden 
om jobmarked og karrieremuligheder.
Myrup & Nyhauge har siden etablerin-
gen haft adresse i iværksætterhuset 
GrowAAl og flyttede 1. november til 
større lokaler for at give mulighed for 
at øge medarbejdertallet. Indtil nu er 
sket en nyansættelse, og endnu en er 
på vej. Det første regnskabsår viste et 
positivt resultat – trods de store tids-
mæssige investeringer i udviklingen 
af projektet.

Stolte af resultatet
-Vi er de første i Danmark, der har ud-
viklet en online platform til transfor-
mation og effektivisering af karriere-
rådgivning, og vi er stolte af, at vores 
løsning er blevet taget så godt imod af 
både jobformidlere og brugere. Ikke 
blot i karriererådgivning, men også 
når der er tale om at klæde nogen på 
med viden forud for et konkret, nyt job 
eller i samarbejde med virksomheden 
yde hjælp til opsagte medarbejdere på 
vej mod en ny karriere. Et andet af vo-
re fokuspunkter er at støtte dimitten-
derne fra de højere uddannelser. Også 
de kan anvende den digitale platform, 
fortæller Rikke Nyhauge.

Myrup & Nyhauge har tilknyttet et ad-
visory board. Bandt medlemmerne er 
direktøren for NOVI, Henrik Lundum.

På to år har det lille Aalborg-firma Myrup & Nyhauge udviklet 
og implementeret en digital online platform med tilhørende 
mobil-app, der hele døgnet og på alle årets dage rummer 
karriererådgivning og effektive jobsøgningsværktøjer til ledige 
og til ansatte, som ønsker at skifte job. Den skræddersyede, 
digitale karriererådgivning anvendes nu af jobcentre over hele 
landet, af a-kasser og af uddannelsesinstitutioner som f.eks. 
University College Nordjylland. Den digitale nyskabelse fungerer 
som et supplement til den individuelle fysiske rådgivning og som 
professionel hjælp til de ledige og til opsagte medarbejdere, så 
de kan komme videre i karrieren.

Platformen indeholder bl.a. 70 video-
sekveser med al den viden, der er nød-
vendig forud for en jobsøgning. Der er 
sat tal på værktøjets anvendelighed: 94 
% af de hidtidige brugere finder plat-
form og app  ”brugervenlig”. I Aalborg 
har 1.800 brugere på fire måneder set 
over 50.000 videoer. At tilgængelig-
heden døgnet rundt tiltaler brugerne, 
fremgår bl.a. af, at ca. 40 % af anven-
delsen finder sted uden for jobcentre-
nes åbningstid.

-Vort overordnede mål med projektet 
er at bidrage til beskæftigelsen i Dan-
mark ved at give jobcentrene en digital 
dimension, ruske op i markedet, tæn-
ke ny tanker og at effektivisere jobsøg-
ning og karriererådgivning med en di-
gital mulighed, som er tilgængelig hver 
dag døgnet rundt. Løsningen er  ba-
seret på konkret, faktabaseret rådgiv-
ning, og når den så hurtigt har vist sig 
at effektivisere karriererådgivning på 
både jobcentre og uddannelsesinstitu-
tioner, skyldes det, at vi i udviklingen 

har lyttet meget, så udviklingen er 
sket i tæt samarbejde med kunder-
ne, siger Rikke Nyhauge, som sam-
men med Daniel Myrup etablerede 
firmaet 1. marts 2019 efter at de to 
i årevis har arbejdet - og samar-
bejdet - med og om karriererådgiv-
ning, virksomhedsstrategier og for-
retningsudvikling.

Tæt, lokalt samarbejde
Det første jobcenter, som afprøvede 
den ny platform, er Jobcenter Aal-
borg, og den første uddannelsesin-
stitution UCN, University College 
Nordjylland.

-Det har betydet meget for os og 
for vort udviklingsarbejde, at vi lo-
kalt har været så tæt på to af de to 
store brugergrupper. Platformen vil 
aldrig helt kunne erstatte den fy-
siske, individuelle rådgivning til 
de jobsøgende, men den er et sup-
plement, der samlet set bidrager til 
en effektivisering og til en direkte 
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med at høste de digitale 
fordele og skabe tid til vækst.

Beierholm BeJour er en online service, 
der letter hverdagen både for ledelse, 
bogholderi og medarbejder:

- Scan og godkend kvitteringer på farten
- Søg bilag frem på et øjeblik
- Godkend løn med et klik
- Sikker deling og opbevaring af dokumenter
- Se virksomhedens hovedtal
- Husk vigtige finansielle deadlines
- Gå i dialog med din revisor
- Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/BeJour – eller 
ring til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70

Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe  
synlighed for vores kunder. Og vi snakker  
synlighed, der flytter kunder, holdninger  
og virksomheder.

NOVAGRAF hjælper virksomheder med,  
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og  
producerer alt fra kreative koncepter og design 
til tryk og print til konkurrencedygtige priser. 

Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive 
mere synlig. Du kan også læse mere om os  
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere  
på tlf. 9635 7777.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3  
9000 Aalborg 
www.novagraf.dk
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler  
til visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr  
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg�dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Godt nytår. HOLD UD
Kalenderen fortæller os, at det nu går mod lysere tider.

Lad os håbe, at det ikke blot er solen, men også hele samfundsudviklingen, der 
igen kan tænde for optimisme Det trænger vi til.

For den enkelte, for samfundet og for SMVaalborg har 2020 stået i Coronaens 
tegn. Aflysninger og begrænsninger har overskygget mulighederne for fælles-
skab og gode oplevelser.

Tålmodighed og optimisme er næsten alene om at holde humøret oppe, efter at 
vi året igennem har været nødt til at aflyse planlagte arrangementer.

Alligevel har der været ting, der med kreativ nytænkning er lykkedes fuld ud: 
Legatuddelingen f.eks. I stedet for ét festligt legatarrangement i byrådssalen 
blev det til fem enkeltstående sammenkomster, inden årets legatsum på næ-
sten 200.000 kr. var fordelt til 22 modtagere. Festen og glæden kunne ikke un-
dertrykkes.

Lad os bevare troen på, at 2021 bliver lysere; at hverdagen nærmer sig det nor-
male, og at vi igen kan mødes for at være sammen om fremskridt og glæde. Det 
er SMVaalborgs håb for det kommende år.

Med håbet om et godt – i det mindste bedre – 2021 ønsker SMVaalborg sine 
medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår med et trefoldigt ”HOLD UD”.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg
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 Af Poul Krabbe / Foto: Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET Pressefoto

Ny ejer markerer 
minderne om  
Håndværkerforeningen

-Det er vort bidrag til at bevare hi-

storien. Det var Aalborg Haandvær-

kerforening, som opførte bygningen i 

1937 og gjorde den til hele byens for-

samlingshus. Det kan godt være, at de 

yngre generationer i dag kun husker 

biograferne Bio 5 og Scala Bio Center, 

men der er også mange, der husker 

bygningen for juletræsfesterne, bok-

Det er 45 år, siden Aalborg Haandværkerforening rykkede ud af 
sit markante domicil på Østeraa: Håndværkerforeningen, men 
siden MA Ejendomme i 1997 købte ejendommen, er forhistorien 
blevet tydeliggjort. På både den ind- og udvendige skiltning indgår 
Aalborg Haandværkerforenings logo med vinkel og passer, og 
kontorfællesskabet på 2. sal med de ti lejemål bærer betegnelsen 
”Det gamle Håndværkerhus”.

sestævnerne og koncerterne. Den histo-

rie vil vi gerne være med til at mindes, 

siger direktør Ejner Andresen, MA Ejen-

domme.

Med fjordudsigt  
gennem passerens ben
De to store loger i kobber, som mod 

nord og øst pryder bygningens 

”tårn” er blevet genopsat i oktober i 

år. De var afmonteret i forbindelse 

med at der i bygningens tagetage 

er etableret syv boliger af 

forskellig størrelse og med 

fælles terrasse med 

udsigt 
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Håndværkerforeningens logo har en 
markant placering på bygningens ”tårn”, 
hvor der nu er indrettet en lejlighed 
med et udsigtsvindue bag logoet

over byen. Den lejlighed, der også inddra-

ger ”tårnet” har gennem runde vinduer 

af samme størrelse som lo-

goets omgivende cirkel 180 

graders udsigt over fjorden 

– kun brudt af logoets vinkel 

og passer i kobber.

Haandværkerforeningens 

tårn har altid virket som 

en noget abrupt afslutning 

på bygningen. En tung 

klods. Forklaringen findes på arkitektteg-

ningen fra 1936: Det, der bliver opfattet 

som et hjørnetårn, var oprindeligt tænkt 

som fundament for en otte meter høj bron-

zeskulptur af en håndværker. Den blev 

aldrig til noget. Økonomien satte græn-

serne. Nu har MA Ejendomme tilføjet fun-

damentet en afslutning ved at anbringe en 

høj flagstang, hvor skulpturen skulle have 

stået.

Ud over lejlighederne øverst oppe og kon-

torfællesskabet på 2. sal rummer byg-

ningen nu møbelbutikken Bo Shop i de 

tidligere biograflokaler på 1. sal og tre re-

stauranter med indgang fra Østeraa.

Logo-hitorie savnes
Genopsætningen af de store kobberlo-

goer på tårnet har endnu en gang rejst 

spørgsmålet: Hvornår fik Aalborg Ha-

andværkerforening sit logo, og hvem 

har udformet det? Nogle har i tidens 

løb troet, at bygningen havde noget 

med frimurerne at gøre, og det er ikke 

et tilfælde, for vinkel og passer indgår 

internationalt som frimurersymboler. 

I andre sammenhænge anses vinklen 

for at symbolisere ”praksis” og pas-

seren ”teori”. Måske er det de udtryk, 

håndværkerforeningen har samlet i sit 

logo. Den rette forklaring blæser stadig 

i vinden over Limfjorden.
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 Af Poul Krabbe / Foto: XXX

Foreningen og bygningen på Østeraa 
– 108 års fælles historie

ste af fløjen mod Østeraa og at opføre 

en elt ny, sammenhængende bygning. 

3. oktober 1936 blev grundstenen lagt 

til”Haandværkerforeningen”, og efter ind-

vielsen 29. november 1937 var Haandvær-

kerforeningen hele byens samlingssted 

for store arrangementer – fra boksestæv-

ner og juletræsfester til koncerter med 

Aalborg By-Orkester. Efter Aalborghallens 

indvielse 15. januar 1952 flyttede mange 

arrangementer fra Østeraa, men forenin-

gens egne aktiviteter fyldte stadig meget. 

I 1959 havde Aalborg Haandværkerfor-

ening 4.600 medlemmer.

I 1974 var medlemstallet faldet til 966, og 

det begyndte at knibe med at have pen-

ge til vedligeholdelsen af det store byg-

Inden for de første syv år efter Aalborg Haandværkerforenings 
stiftelse i 1848 holdt foreningen til i lejede lokaler på hele fem 
forskellige adresser. Hele tiden blev de for små til intentionerne. 
Endelig i 1866 var der udsigt til at få foden under eget bord, da 
foreningen fik overdraget skødet på den tidligere købmands-
gård på hjørnet af Ved Stranden og Østeraa. 10. april 1867 var 
der indflytning, og det centrale hjørne i midtbyen blev de næste 
108 år rammen om foreningens virke.

I 1867 var fløjen mod Østeraa revet ned, 

så Ved Stranden blev Aalborg Haandvær-

kerforenings adresse. I 1883 blev en ny 

fløj mod Østeraa opført, men selv med 

den havde foreningen for lidt plads – især 

til de mange store fester. I 1895 blev der 

bygget til, og i 1903 erhvervede forenin-

gen også naboejendommen mod Øste-

raa: Jacob Himmerigs Gaard.

Storhedstiden på Østeraa
På generalforsamlingen 15. maj 1936 

blev det besluttet at nedrive flø-

jen mod Ved Stranden og det me-
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Foreningen og bygningen på Østeraa 
– 108 års fælles historie

foreningen på Østeraa som det markan-

te minde om Aalborg Haandværkerfor-

enings folkelige storhedstid.

ningskompleks. I 1974 blev det udbudt 

til salg og købt af restauratør Eigil Jo-

hansen. I 1977 overtog Lademann, og i 

august 1977 var bygningen omdannet 

til Bio 5. Otte år senere rykkede Scala 

Bio Center ind.

Til Boulevarden
De første ti måneder efter salget i 1974 

havde Aalborg Haandværkerforenings 

sekretariat stadig til huse på Østeraa, 

men i februar 1975 flyttede det til Sct. 

Mortens Gade og fælles adresse med 

Aalborg Haandværkerforenings Stif-

telse.

I 1985 erhvervede håndværkerfor-

eningen en andel i interessentskabet 

”Erhvervenes Lo-

kaler” i Odd Fel-

low Palæet på 

Boulevarden – 

adresse nummer 

8 i foreningens 

137-årige historie. 

Opholdet på Bou-

levarden varede 

kun tre år. For-

eningen solgte 

sin andel – med 

god fortjene-

ste – og flyttede 

i efteråret 1988 som lejer til det nyre-

staurerede Haandværkerhuset i Maren 

Turis Gade. Det er så enden på en lang 

historie, og stadig står Haandværker-

Det karakteristiske 
hjørne Østeraaa
- Ved Stranden

3. oktober 1936 blev grundstenen lagt til 
den bygning, som kom til at bære navnet 
”Haandværkerforeningen”
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Siden august har Aalborg 
Kongres og Kultur Center 
været det første eventsted 
i Danmark certificeret 
efter FNs verdensmål. Det 
skete tre år, efter at AKKC 
blev certificeret efter den 
internationale standard 
ISO 20121 for bæredygtige 
events. ”Nordens 
Bæredygtige Mødested” 
er blevet til en stolt 
betegnelse med indhold.

 Af Poul Krabbe

Nordens
Bæredygtige
Mødested
For at sætte yderligere handling bag 

certificeringen etablerede AKKC i 2019 

den særlige afdeling ”Sponsor og Bæ-

redygtighed” med Jan Kvistborg som 

chef – med en fortid som chef for Aal-

borg Symfoniorkester og sociolog fra 

Aalborg Universitet oveni en karriere 

som operasanger.

-Certificeringerne af vores bæredyg-

tige målsætninger er et stærkt signal 

og samtidig et værdiskabende arbej-

de i en tid, da eksistensen som virk-

somhed afhænger af viljen til at tage 

ansvar for og deltage i indsatsen for 

bæredygtighed. Viljen og evnen til at 

fokusere på både de menneskelige og 

de miljømæssige ressourcer er forud-

sætningen for en sund økonomi og til 

fordel også for vore kunder, samarbejds-

partnere og leverandører.

Ansvar og ejerskab
Processen frem mod et grønnere image 

var allerede så småt i gang, da Nikolaj 

Holm den 1. maj 2017 afløste Ernst Tril-

lingsgaard som direktør for AKKC. Derfra 

tog det fart.

-Viljen til at agere bæredygtigt gennem-

syrer hele organisationen. Alle medar-

bejdere er aktivt med i processen; tager 

ansvar og ejerskab for den. AKKC er ikke 

blot en neutral udlejer, men en aktiv spil-

ler i påvirkningen af de mennesker, der 

gæster os. De skal have oplevelsen af, at 

de kommer i et hus, hvor vi ikke blot tæn-

ker grønt, men også står ved det, vi siger. 

Jan Kvistborg og Fie Glerup udvikler 
AKKC’s bæredygtighedsmål

Fokus på fem verdensmål
AKKC har valgt at fokusere på fem 

af  FNs 17 verdensmål:

◗  Sundhed og trivsel

◗  Bæredygtig energi

◗  Ansvarligt forbrug og produktion

◗  Klimaindsats

◗  Partnerskab for handling
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Vi er Nordens bæredygtige eventsted, og 

vi tolker den position gennem vor opfyl-

delse af verdensmålene. At udbrede bud-

skabet kræver samarbejde med mange 

aktører. ”Det grønne Rejsehold” har været 

med til at inspirere processen, Green Hub 

Denmark arbejder vi tæt sammen med, og 

på det lokale plan spiller vi sammen med 

blandt andre Aalborg Kommune og Aal-

borg Universitet og med aktørerne inden 

for turisme.

For AKKC er det en forpligtelse også at for-

tælle den grønne historie om Aalborg; at 

tage et medansvar for byen og dens udvik-

ling. Vi vil være andet og mere end blot et 

partnerskab og være med til at sætte en 

ansvarsbevidst dagsorden for den by, v le-

ver i, siger Jan Kvistborg.

Forbereder fremtiden
Jan Kvistborgs nærmeste medarbejder i 

”Sponsor og Bæredygtighed” er bæredyg-

tighedskoordinator Fie Glerup med en bag-

grund i virksomhedskommunikation fra 

Aalborg Universitet. Hun kom til AKKC 

som praktikant i 2016 og blev fastansat 

året efter. Så hun kender om nogen den op-

speedede proces frem mod ”Nordens Bæ-

redygtige Mødested”.

-En stor del af indsatsen handler om at ak-

tivere andre. Det kan være ved at fortælle 

kongres- og mødearrangører, hvad de kan 

gøre for at medvirke til at skabe et bære-

dygtigt arrangement. Det er også for vores 

egen skyld. Der er en vækst inden for hele 

den grønne sektor, og et stigende antal ar-

rangører vælger et mødested, der kan 

dokumentere evnen til at leve op til 

kriterierne for bæredygtighed. Sam-

tidig vil vi medvirke til, at gøre Aal-

borg og Nordjylland kendt som en 

rollemodel blandt bæredygtige desti-

nationer, siger Fie Glerup

Efter rekordåret 2019 – det bedste i 

hele Aalborghallens/AKKC’s 57-årige 

historie – har Corona-nedlukningen 

også sat sit dystre præg på Europa 

Plads. Mængden af arrangementer 

er styrtdykket, men for Fie Glerup er 

der stadig meningsfyldt arbejde.

-Noget af det, vi bruger tiden på, er 

at forberede fremtiden. NET ZERO er 

en nyskabelse, der kan samle aktører 

-både de offentlige og private. I frem-

tiden vil vi se flere hybride møder 

som en kombination af fysisk og vir-

tuel deltagelse i møder og kongres-

ser. Deltagere vil overveje at spare 

tid og rejseomkostninger. Mødet mel-

lem mennesker vil altid eksistere, 

men i AKKC vil vi også være i front, 

når nogle ønsker en anden, en virtu-

el, mulighed.

Sponsorerne tænker grønt
Aalborg Kongres og Kultur Center 

har 96 sponsorer fordelt inden for fire 

”pakker” med forskellig størrelse og 

indhold.

-Vi oplever mange sponsorer, der 

spørger ind til bæredygtighed og vil 

være med til at understøtte den. Og-

så i samarbejdet med dem betyder vores 

grønne signal meget. Et sponsorat i dag 

er langt mere differentieret end tidli-

gere. Selvfølgelig vil sponsorerne have 

noget til gengæld for deres bidrag, men 

ønskerne er forskellige. Mange anvender 

sponsoratet til kunde- og medarbejder-

pleje, mens det for andre fungerer som 

en aktiv del af deres netværk, fortæller 

Jan Kvistborg.

Nyt logo og rekordår
Transformationen af AKKCs profil med 

det tydeliggjorte, certificerede signal om 

bæredygtighed kan ikke blot aflæses af 

regnskabet for 2019 med en vækst på 

10,5 % i antallet af møder og konferencer 

(1.512 i 2019). Også med det blotte øje er 

de ny tider synlige.

På den sidste dag i 2018 skiftede AKKC 

grafisk identitet. Det ny logo – i grønt 

selvfølgelig – blev præsenteret på byg-

ninger, papirer og i annoncer. Det stramt 

grafiske logo i de grønne toner er skabt 

af designerne i KONXION som et strin-

gent budskab om bæredygtigheden

Det ny logo afløser den Harlekinfigur, 

der har været en del af identiteten, siden 

Aalborghallen blev indviet 15. januar 

1953. Det var teatermaleren Helge Refn, 

der med balletdanseren Frank Schau-

fuss som model skabte scenetæppet på 

9x14 meter til provinsens største scene-

åbning. I de følgende 55 år blev Harlekin 

som symbolet på musik, skuespilkunst 

og ballet også til logoet for Aalborghal-

len/Aalborg Kongres og Kultur Center.

Med sin specielle belysning signalerer AKKC’s 
facade mod Europa Plads den grønne profil

Rekordåret 2019
◗   Året 2019 blev det bedste i AKKC’s 

57-årige historie.

◗   Omsætningen steg med 10 mio. 

kr. til 92 mio. kr.

◗   Besøgstallet voksede med 50.000 

til 559.000

◗   Af de 1.815 arrangementer var 

1.512 møder, konferencer og kon-

gresser
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Alle taler om socialt ansvar –  
vores kunder gør noget ved det! 

Ved at købe forskellige services hos 
Huset Venture Nordjylland kan du 
bidrage til at skabe job på særlige vilkår.

Vi har siden 2007 udført en lang række 
arbejdsopgaver på almindelige markeds- og
konkurrencevilkår inden for mange forskel-
lige områder� Vi kan hjælpe dig med fx  
regnskab og bogholderi, administration, 
detail, lager, rengøring, kantine, affalds-
håndtering, ejendomsservice, markeds-
føring og kommunikation�
Vi står også bag SMV Aalborgs nye hjem-
meside – og giver gerne dig et godt tilbud 
på din nye hjemmeside!
Huset Venture Nordjylland er  
en privat, Registreret Social- 
økonomisk Virksomhed� 
Se meget mere på  
www.hv-nord.dk

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til SMVdanmark, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

Få 10.000 kr. til 
videreuddannelse
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en Er du faglært, har du de næste tre år en unik mulighed  

for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse.

Vil du udarbejde energimærkninger og rådgive om 
energibesparelser, kan du blive

 → Energikonsulent på 6 uger
 → BedreBolig rådgiver på 6 uger

Har du brug for el- eller VVS-autorisationer, eller har du 
driftsansvar, kan du tage uddannelsen i 

 → EL-installation
 → VVS-installation

Er du håndværker, og vil du gerne udvide dit arbejds-  
og ansvarsområde, kan du tage uddannelsen i

 → Energiteknologi
 → Byggeteknologi

Vi hjælper dig hele vejen. 
Kontakt Vicki Frederiksen på 
72 69 17 34 eller vbff@ucnact2learn.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/sTlf.: 4046 7944
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer 
og licitationer kan du se direkte på 
vor hjemmeside www.aalborg-hvf på 
forside hvor der er et direkte link til 
de seneste udbud. Benyt dig af denne 
lette adgangsvej samt vore tilbud om 
samarbejde� 

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

Voergårdvej 2 | 9200 Aalborg SV 
Tel. 98 18 72 00 | beierholm.dk

   Let administrationen  
og få mere tid til at  
  udvikle forretningen

BeJour er en online service, der letter hverdagen  
i mindre og mellemstore virksomheder.
 
Kan tilpasses efter dine behov og integreres med  
andre systemer i din virksomhed. 

– Nem håndtering af bilag, løn og dokumenter
– Overblik over deadlines og hovedtal
– Direkte sparring med din personlige revisor

Læs mere på beierholm.dk/BeJour

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
          E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@smvaalborg�dk
 
Så hjælper du os og dig selv�
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 33 93 86 00    info@pfs.dk   Følg os på:

Bevar friheden
– husk at sikre dig selv i tide

Livet som 
selvstændig kan 

både gå op og ned
Mister du evnen til at 
arbejde, er det vigtigt 
med forsikringer, der 

kan hjælpe dig! 

Pension for 
Selvstændige 

tilbyder forsikringer 
og pensionsordninger 

skræddersyet til 
selvstændige.

Læs mere og book et 
møde på www.pfs.dk

– eller ring 33 93 86 00

Få fordele 

sammen med 

35.000 andre


